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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
 
 

 
 

M I N U T A 
ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara  

din data de 31 martie 2020, întocmită în conformitate cu  
prevederile art.10 din Legea nr.52/2003 

 

 

    În conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr.95/2020, Consiliul 
Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în ședință ordinară 
în data de 31 martie 2020, orele 1300, la Teatrul de Artă Deva. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 23 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. 
  Ședința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (23) 
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 26 februarie 2020. 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.6 și alin.8 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, s-a propus modificarea ordinii de zi în sensul retragerii 
unui proiect de hotărâre, cât și al suplimentării cu încă șapte proiecte 
de hotărâre. Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă la vot și 
aprobată cu unanimitate de voturi (23). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
    1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier județean al doamnei Dămian Dana – adoptat cu unanimitate 
de voturi (23); 
    După depunerea jurământului, doamna consilier județean 
Dămian Dana participă la ședință cu drept de vot, numărul consilierilor 
prezenți fiind în continuare 24. 
    2. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.246/2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (24); 
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    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” – adoptat cu unanimitate de 
voturi (24); 
    S-a alăturat plenului domnul consilier județean Morar 
Nicolae Simion, numărul consilierilor prezenți în continuare fiind 25. 
    4. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului 
concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef al 
Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu unanimitate 
de voturi (25); 
     5. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului 
concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef 
Secție urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva – 
adoptat cu unanimitate de voturi (25); 
    6. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului 
concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef 
Secție pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva – 
adoptat cu unanimitate de voturi (25) 
     7. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței 
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (25); 
   8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare 
anuale ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROȘANI pe anul 
2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (25); 
     9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN 
SRL – adoptat cu unanimitate de voturi (25); 
     10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de 
Acțiune pentru Mediu 2020 – revizuit – adoptat cu unanimitate de voturi 
(25); 
    11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 668A: Strei Sîngeorgiu 
(DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), 
km 12+410 – km 15+410” – adoptat cu unanimitate de voturi (25); 
    12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.40/2020 privind încetarea 
administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de 
Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara (ADEH) – 
adoptat cu unanimitate de voturi (25); 
   13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (25); 
  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
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Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara – 
adoptat cu unanimitate de voturi (25); 
  15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al Județului Hunedoara  precum și virările de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu, pe anul 2020 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (25); 
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (25); 
  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență 
Deva, virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și 
cheltuieli  precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget,  pe anul 2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (25); 
  18. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual 
al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (25); 
  19. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare 
temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui 
sector de drum aparținând proprietății publice a Comunei Ribița în 
vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare – adoptat cu 
unanimitate de voturi (25). 
   
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 
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                                                                  Corina Mureșan 

 


